
l Mi ni ster stwo fi nan sów przed sta wi ło pro jekt usta wy
o Kra jo wej Ad mi ni stra cji Skar bo wej po łą czo nej z no wy mi
za sa da mi pro wa dze nia po stę po wa nia po dat ko we go. Pro jekt
sta no wi dla mi ni ster stwa prio ry tet, któ ry ma na ce lu
uszczel nić sy stem po dat ko wy po przez „op ty ma li za cję po bo -
ru da nin pu blicz nych”. Je go ce lem ma być za pew nie nie bez -
pie czeń stwa fi nan so we go Pań stwa. Do tych cza so wa po sta wa
urzęd ni ków skar bo wych poz wa la pa trzeć na za pro po no wa -
ne roz wią za nia kry tycz nym okiem. 

Po pier wsze, zmia ny w na zew nic twie i or ga ni za cji sa mych
urzę dów skar bo wych nie zmie nią kul tu ry praw nej i etycz -
nej ad mi ni stra cji skar bo wej. Na wet gdy by Mi ni ster stwo Fi -
nan sów prze mia no wać na Mi ni ster stwo Szczę śli wych
Po dat ni ków, to nie zmie ni to z dnia na  dzień opre syj ne go
po dej ścia do tych osta t nich. Je śli urzęd ni kom skar bo wym
na dal bę dą sta wia ne oso bi ste ce le dot. ścią gal no ści po dat -
ków, to bę dą oni re a li zo wać te ce le wszel ki mi moż li wy mi
spo so ba mi. Wi dać to po wszech nie w spra wach po dat ni ków,
po mi mo jed no li tych orze czeń cho ciaż by w za kre sie kwa li -
fi ko wa nia przez urzę dy skar bo we mał żeń skiej włas no ści ma -
jąt ko wej, ja ko cząst ko wej czy pro wa dze nie po stę po wań
na leż no ści ewi den tnie przed aw nio nych, al bo też, trak to wa -
nie zło żo nych trans ak cji, ja ko czyn no ści fik cyj nych. Ist nie -
ją ce obec nie gwa ran cje dla po dat ni ka, któ re gwa ran tu ją mu
„pa pie ro we pra wa”, nie ste ty nie są w ogó le res pek to wa ne
przez ad mi ni stra cję po dat ko wą. Wy da je się, że ko lej ne eki -
py rzą do we za kła da ją, że zmia na na zew nic twa i struk tu ry

zmie ni po dej ście, co jest oczy wi ście za ło że niem błęd nym.
Mi ni ster Fi nan sów za miast za sta no wić się nad za rzą dza niem
dzia łal no ścią urzę dów skar bo wych po przez jed no li te in ter -
pre ta cje ogól ne dla urzę dów skar bo wych, ra czej ro bi wie le,
aby nie do strze gać za sad, na ja kich dzia ła apa rat skar bo wy,
gdyż w spo sób oczy wi sty za pew nia dzięki temu wpły wy do
bud że tu. Wi ce szef re sor tu, Pan Pa weł Ja siń ski w kwiet niu
wspom niał „Pro jek to wa na re gu la cja za kła da, że pro wa dze -
nie kon tro li bę dzie od by wa ło się w spo sób kom pe ten tny,
efek tyw ny i przej rzy sty” i tu się nie po my lił, gdyż na re gu -
la cji się skoń czy, a kon tro le i tak bę dą pro wa dzo ne w spo sób
do tych cza so wy. 

Po dru gie, tak dzia ła ją cą ad mi ni stra cję, pro jekt usta wy
o Kra jo wej Ad mi ni stra cji Skar bo wej wy po sa ża w cał kiem
no we in stru men ta rium re pre sji. Na da nie pio nu kon tro li
praw przy zna nych do tych czas re sor tom si ło wym bu dzi po -
waż ne wąt pli wo ści. Po dat nik zo sta nie po zba wio ny praw za -
gwa ran to wa nych w usta wie o swo bo dzie dzia łal no ści
gos po dar czej, któ ra sta tu u je pra wa w za kre sie szyb ko ści po -
stę po wa nia oraz ja ko ści pro ce dur. Co wię cej w za kre sie ak -
cy zy i gier ha zar do wych usta wa prze wi du je kon tro lę „sta łą”,
co bu dzi oba wy, czy cza sem urzęd nik skar bo wy w tych sek -
to rach gos po dar ki nie bę dzie ko lej nym pra cow ni kiem
przed się bior cy. Oczy wi ście Mi ni ster Fi nan sów po raz
kolejny pró bu je prze for so wać kla u zu lę obej ścia pra wa po -
dat ko we go, co, przy obec nym ir ra cjo nal nym za rzu ca niu fik -
cyj no ści trans ak cjom, spo wo du je zu peł nie nie gra ni czo ną
moż li wość in ter pre ta cji rze czy wi sto ści. Grze chem pier wo -
rod nym ad mi ni stra cji skar bo wej jest okre śla nie ry zy ka po -
przez bran że, a nie hi sto rię po dat ni ka. Re for ma nie
prze wi du je żad nej zmia ny w tym po dej ściu. Na dal uczci wy
po dat nik dzia ła ją cy w ry zy kow nej bran ży na ra ża się na nie -
o gra ni czo ne ry zy ko uzna nia, że jed nak nie jest po dat ni kiem
uczci wym. 

Je dy ną słusz ną in sty tu cją jest wpro wa dze nie jed nej in stan -
cji skar bo wej, co w rze czy wi sto ści mo że osz czę dzić kil ka mie -
się cy nie przes pa nych no cy po dat ni kom i skró cić ich mę ki.

Mil ton Fried man po wie dział kie dyś, że „Jed nym z naj -
wię kszych błę dów jest są dze nie pro gra mów po li tycz nych

i rzą do wych na pod sta wie ich za mia rów, a nie re zul ta tów.”
W tym kon tek ście kom pleks re gu la cji na le ży okre ślić, ja ko
nie bez piecz ny. Mia ła by ona sens je dy nie wte dy, gdy by rząd
w pier wszej ko lej no ści za bez pie czył, ja kość po stę po wa nia,
je go prze wi dy wal ność, sta łość orzecz ni czą i kul tu rę pra cy
apa ra tu skar bo we go. Do dat ko wo moż na by wpro wa dzić
pro sty me cha nizm zwro tu kosz tów po stę po wa nia na rzecz
po dat ni ka w przy pad ku prze gra nej urzę du, co sa mo w so -
bie by dys cy pli no wa ło urzęd ni ków. Zmia na nazw gwa ran -
cji pro ce so wych, któ re w prak ty ce nie są res pek to wa ne, nie
czy ni po dat ni ka spo koj niej szym, gdyż za bar dzo go nie ob -
cho dzi, czy urząd właś nie w tej chwi li na ru szył je go pra wo
do „rze tel ne go pro ce su”, czy też do „pro fe sjo nal ne go pro -
ce su”. Mo że i zmia na we wnętrz na w struk tu rze urzę du spo -
wo du je wię kszą moż li wość kon tro li za rząd czej bądź
osz częd no ści rzą do we, lecz nie na zy waj my wte dy te go wiel -
ką re for mą.

Mi ni ster Fi nan sów ogło sił dum nie, że w cią gu naj bliż -
szych lat chce zmie nić men tal ność Po la ków w za kre sie ich
po dej ścia do po dat ków. A mo że na po cząt ku za jąłby się tym,
na co ma wpływ, czy li men tal no ścią sa mej ad mi ni stra cji
skar bo wej? Jest ona bo wiem men tal no ścią pa na i wład cy,
gdzie po dat nik z gó ry jest trak to wa ny jak oszust uni kający
pła ce nia po dat ków. Swo im po su nię ciem Mi ni ster tyl ko do -
le wa oli wy do ognia. Na le ży się prze cież spo dzie wać, że
urzęd ni cy skar bo wi, uzbro je ni w ko lej ne na rzę dzia re pre -
sji, ra czej nie zmie nią swo je go po dej ścia do po dat ni ka.
Prze ciw nie, bę dą wy ko rzy sty wać do dat ko we moż li wo ści do
osią ga nia za ło żo ne go ce lu, ja kim jest wspom nia na na po -
cząt ku „op ty ma li za cja po bo ru da nin pu blicz nych”. Po dat -
ni kom po zo sta nie więc kar ne ugi na nie się przed
wszech moc nym apa ra tem skar bo wym, al bo pod nie sie nie
gar dy i wal ka o swo je pra wa. A wal czyć war to. Zwłasz cza,
je śli tak że po dat nik wy po sa ży się w od po wied ni oręż, ja -
kim mo że być pro fe sjo nal ny do rad ca po dat ko wy, któ ry zna
na wskroś men tal ność urzęd ni ków skar bo wych i sto so wa -
ne przez nich tech ni ki.
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Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


